
Följebrev petition

Statsministern,

Grattis till förtroendet att leda Sverige. Rollen innebär ett stort ansvar. Sverige är förbundet 
att respektera, garantera och främja de mänskliga rättigheterna enligt bland annat FN-
konventionerna om medborgerliga och politiska rättigheter och om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter, liksom kvinnokonventionen, tortyrkonventionen, barnkonventionen 
funktionsrättskonventionen och andra internationella överenskommelser. Konventionerna är 
bindande för Sverige, och det är nu ditt och din regerings uppdrag att se till att de efterlevs.

Olika FN-organ och domstolar har uttolkat vad åtagandet att leva upp till 
människorättskonventionerna innebär. Skyldigheterna är omfattande. Detta betyder bland 
annat att du och din regering måste:

- Skapa verkliga förutsättningar för att de mänskliga rättigheterna får genomslag i 
praktiken, oavsett om det är på statlig, regional eller kommunal nivå som de 
förverkligas;

- Se till så att alla rättigheter också resurssätts: finansiering måste säkras så att 
exempelvis rätten till upprättelse efter brott, rätten till bostad, rätten till skolgång, 
rätten till vård och rätten till social trygghet kan garanteras alla, oberoende av 
inkomst, härkomst och bostadsort, utan diskriminering; 

- På allvar satsa på åtgärder som motverkar segregation och social utsatthet och 

förebygger kriminalitet. Det innebär att skapa bättre social infrastruktur i 

socioekonomiskt utsatta områden: bland annat bättre skolor, fler mötesplatser, en 

stabil och väl resurssatt socialtjänst, åtgärder mot diskriminering, psykosocialt stöd, 

arbetstillfällen och meningsfull fritidssysselsättning;

- Se till så att överlevare efter sexuellt våld får upprättelse: våldtäktsutredningar måste 
prioriteras och hålla hög kvalitet, samt baseras på metoder som identifierats som 
mest framgångsrika;

- Garantera att alla som utsatts för våldtäkt och annat sexuellt våld ska ha tillgång till 
det stöd och den vård och behandling de behöver, oavsett vilka de är, eller när 
övergreppen skedde och oavsett var i landet de bor. 

- Sjösätta en bostadspolitik som grundas på insikten att tillgång till en värdig bostad är 
en mänsklig rättighet, inte en vara på en marknad, vilken måste garanteras alla utan 
diskriminering, med fokus på mindre resursstarka grupper, ensamstående med barn, 
och andra personer som hittills diskrimineras på bostadsmarknaden,

- Skapa en hemlöshetsstrategi som bygger på Bostad först-modellen och nolltolerans 
mot hemlöshet, oavsett om den är social eller strukturell;

- Säkerställa reellt inflytande för samer i alla exploateringsärenden i Sápmi baserat på 
insikten att samiska markrättigheter är mänskliga rättigheter som väger tyngre än 
ekonomiska intressen,

- Garantera att den nödvändiga gröna omställningen blir snabb, effektiv, rättvis och 
rättighetsbaserad, med verkligt inflytande för de människor och grupper som drabbas
värst av klimatförändringarna.

Du har fått ett stort förtroende från det svenska folket. Vi förväntar oss nu att du och din 
regering gör det till prioritet att Sverige lever upp till sina internationella åtaganden om 



mänskliga rättigheter. Det innebär inget mindre än att ni nu har det yttersta ansvaret för att  
på riktigt se till så att alla i Sverige har möjlighet att leva ett värdigt och meningsfullt liv. 

Vänliga hälsningar,

Amnesty International och XXX personer 


